
            

 

 

                    
 

 

Wittensee 

 
5. til 7. april 2019 

Fælleslejr, Fredericia Indre Mission 
 

 

 

I år foregår vores weekendlejr i Wittensee, en landsby 65 km syd for den dansk-tyske grænse. 

Vi skal bo på det dejlige sted, som vi oplevede og for tre år siden. 

Vi glæder os til en weekend med Guds ord, lovsang, hyggeligt samvær, ture i området og god mad i 

cafeteriet. 

 

 

Velkommen til en dejlig lejr! 

 

 



Program 
 

Fredag d. 5. april: 

Fra 17.00 Ankomst og indkvartering 

19.00 Aftensmad 

20.00  Samling i fælleslokalet. v/ Steen Sørensen  

1.204.000 skridt, 799 km eller 29 dage som pilgrim 

21.00 Aftenandagt v/ Bjarne Gertz 

21.30 Kaffe, hygge og spil 

 

 

Lørdag d. 6. april: 

8.00 Morgenandagt i kapellet v/ Per Nielsen 

8.30 Morgenmad  

10.00  Bibeltime v/ Jens Ole Jespersen og samtale i husgrupper 

12.00 Frokost 

14.00 Fællesture i området  

Vandretur v/ Ninna, cykeltur v/ Stig, guidet tur til Rendsborg v/ Per N og evt. en fjerde tur.  

18.30 Aftensmad 

19.30 Samling i fælleslokalet v/ Ruth Fibiger  

20.30 Fællessang og aftenandagt v/ Mette Simonsen 

21.30 Kaffe, hygge og spil 

 

 

Søndag d. 7. april: 

8.00 Morgenandagt i kapellet v/ Ninna Rasmussen 

8.30 Morgenmad 

10.00 Lejrgudstjeneste, prædikant Arne Olesen, liturg Peter Nord Hansen 

12.00 Frokost 

14.00 Afrejse 

 

klip----------------------klip-----------------------klip-----------------------klip-------------------------klip 

 

 

Tilmelding til weekendlejr Wittensee 5.-7. april 2019: 
 

 

Navn: _______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

(hvis der tilmeldes børn, vil vi gerne bede om alder) 

 

Betalingsform:________________________________________                Ønsker kørelejlighed:_______ 

 

Evt. bemærkninger: ____________________________________ 

 

____________________________________________________ 

__________________________ 



Praktiske oplysninger 
 

Pris for deltagelse i lejren: 600 kr. pr. person (rabat for børn) 

Inkluderet i prisen er: overnatning, fuld forplejning (ingen køkkentjans!) og slutrengøring af lejren. 

 

Transport: Vi kører til lejren i private biler. 

Anslået transporttid: knap to timer  

Lejrudvalget arrangerer kørsel for dem, der ønsker det. 

 

Adresse: An See 7, Bünsdorf. 

 

Indkvartering: Lejren er indrettet med hyggelige dobbeltværelser, der ligger samlet i klynger med fire 

værelser i hver klynge. To værelser deler ét baderum. 

Lejrudvalget laver værelsesfordeling på forhånd. Ønsker kan angives på tilmeldingen. 

 

Medbring: 

Gyldigt pas 

Sengelinned (store puder!) og håndklæder 

Bibel og Sange & Salmer 

 

Tilmelding senest 1. december 2018 til Cecilie: 

- Mail: cecilie@nordhansen.dk 

- Mobil: 3024 7591 

Man kan også aflevere blanketten personligt til Cecilie. 

 

Betaling på lejren. 

Man kan enten betale med Mobile Pay: 83 472 (skriv ”Lejr”) 

Man kan også betale kontant med danske kroner. 

 

Yderligere oplysninger: Peter 2689 2201 eller Cecilie Nord Hansen, 3024 7591 

 

Se flere billeder her: www.ebz-wittensee.de 
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